
  

Pravidlá súťaže – Novoročná večera s Fun rádiom 

 

1. Súťaž prebieha na webe funradio.sk od 16.12.2022 do 23.12.2022 a vo vysielaní Fun rádia 

v termíne od 19.12.2022 do 23.12.2022 (ďalej ako súťažný deň). 

2. Do súťaže sa môžeš zapojiť tak, že v termíne od 16.12.2022 do 23.12.2022 zaregistruješ do 

súťažného formulára svoje osobné údaje (v tvare krstné meno a priezvisko, tel. číslo) a napíšeš 

do formulára, aké jedlo by si mohol jesť každý deň do konca svojho života. 

3. Každý súťažný deň počas Rannej šou vyžrebujeme spomedzi všetkých zaregistrovaných 

súťažiacich jedného výhercu, s ktorým sa spojíme vo vysielaní.  

4. Podmienkou získania výhry je absolvovanie telefonického rozhovoru vyžrebovaného 

výhercu s moderátormi vo vysielaní. 

5. V prípade, ak sa moderátor niektorému vyžrebovanému súťažiacemu nedovolá, nárok na 

výhru mu zaniká a bude vyžrebovaný náhradník. 

6. Zapojiť sa do súťaže môžeš len raz a nárok na výhru máš tiež len raz.  

7.  Denná výhra pre výhercu a jednu osobu ako jeho doprovod je novoročná večera s Fun 

rádiom v Semillon restaurat Vráble, spolu s ubytovaním v apartmáne, v celkovej hodnote 300 

€. 

8. Spolu bude v súťaži odovzdaných 5 denných výhier. 

9. Nepeňažná aj peňažná výhra v hodnote do 350 € nepodlieha dani z výhry. 

10. Všetci výhercovia budú telefonicky kontaktovaní a ich osobné údaje budú zverejnené na 

webe funradio.sk v rozsahu krstné meno a priezvisko. 

11. Fotky a/alebo aj video výhercov môže byť na základe ich súhlasu použité pre výrobu 

obrazových a zvukovo-obrazových záznamov  výhercov pre účely zvyšovania povedomia o Fun 

rádiu v online prostredí po ukončení súťaže, z večere s Fun rádiom. Každý výherca má právo 

kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

12. Vaše osobné údaje budeme spracúvať najmä na účely organizovania spotrebiteľských 

súťaží, zvyšovanie povedomia o Fun rádiu v online prostredí, príp. aj na účel informovania 

verejnosti masovo-komunikačnými prostriedkami. Bližšie informácie o spracúvaní osobných 

údajov nájdete kedykoľvek v Podmienkach ochrany súkromia. 

13. Na súťaž sa viažu Všeobecné podmienky súťaží vo Fun rádiu a Podmienky ochrany 

súkromia. 

 

 

https://www.funradio.sk/clanok/27130-osobne-udaje/
https://www.funradio.sk/clanok/27373-podmienky-sutazi/
https://www.funradio.sk/clanok/27130-osobne-udaje/
https://www.funradio.sk/clanok/27130-osobne-udaje/

